DR.KOREA

Page 1

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว สกี 1 คืน โซลยานเมียงดง 2 คืน
**กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม-01 มกราคม 2562**
วันแรก
20.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ทางเขาประตูหมายเลข 6 เคานเตอร K สายการบิน ASIANA
AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน
23.55 น. เหิรฟาสู เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ742 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) (บริการของวาง+
เครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ)
วันที่สอง สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-ไรสตอเบอรรี่-สกีรีสอรท
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใตผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของทานใหเปน
เวลาทองถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็ วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ
สัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอนซึ่งเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอนซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนสนามบินที่ดีอนั ดับ
ตนๆของโลก
จากนั้นนําทานสู เกาะนามิ เกาะสวนตัวซึ่งมีรูปรางดุจใบไมลอยอยูบ นผิวน้ําและเปน
สถานที่ถายทําละครดัง The Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ทาน
จะไดสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของ ทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเปนแถว
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ยาวตลอด 2 ขางทาง ซึ่งในแตละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกตางกันไปอิสระใหทานไดสนุกสนานกับการเดิน เลนชมวิวหรือ
เชาจักรยานปนเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี) อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไก
บารบีคิว มันหวาน ผักกระหล่ํา ตนกระเทียม ตอกหรือขาวปน และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดําคลุกเคลาทุกอยาง ใหเขาที่
รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกลหมดจะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกันเปนทัคคาลบีโพกึมที่
แสนอรอยและน้ําซุป
นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่ ซึ่งกําลังออกผลเต็มตนใหทานไดเห็นถึงวิธีการ
ทําไรที่สามารถใหผลที่โตและหวานกรอบ ใหทานเดินชมฟารมพรอมกับทานสามารถ
เก็บชิมไดเล็กนอยอีกทั้งยังสามารถซื้อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบานไดดวย
จากนั้นนําทานเดินทางสู ลานสกี ใหทานไดสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ
ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะ ลานสกีแหงนี้มีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะ
ที่มีความสูงไมต่ํากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเปนที่กลาวขวัญถึงวาเปนสวรรค
ของนักสกีมือใหม แตก็มีทางวิ่งสําหรับมืออาชีพเชนกัน มีเนินรูปตัวเอส
ที่เชื่อมระหวางยอดเนิน และพื้นดานลางมีทาทายความสามารถของทาน
ใหทานไดหาประสบการณดวยการเลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน มีเวลาใหทาน
ไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ (ไมรวมคาอุปกรณสกี ชุดสกี และครูฝก)
“อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 35,000 วอนตอเซ็ต” (คาไมสกี กระดานเลื่อน
และรองเทาสกี) หรือเลือกเลน สโนเลค “อุปกรณเลนสโนสเลค ประมาณ 15,000 วอนตอทาน เลนไมจํากัดรอบ” (กระดานเลื่อน
พลาสติก) กระเชาลิฟทสําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวันประมาณ 40,000 วอน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู) สุกี้เห็ดหมอไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้ งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชน ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียม
ไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอเวลาทานเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือดแลวจึงนําอุดงสดลงตม สามารถรับประทานเปนอุ
ดงรอน ทานพรอมขาวสวยรอน น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง
 ที่พัก YANGJI PINE SKI RESORT หรือเทียบเทาระดับ 4*
วันที่สาม สวนสนุกเอเวอรแลนด-โซล-ศูนยเครื่องสําอางค-หมูบานบุคชน-ตลาดทงแดมุน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดในประเทศ
เกาหลี อิ ส ระเวลาให ท า นเพลิ ด เพลิ น และสนุ ก สนานกั บ เครื่ อ งเล น ต า งๆ อาทิ TExpress, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พรอมดวยบัตร
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เครื่องเลนแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไมจํากัดรอบ เลนไดทุกอยาง) รื่นรมยและเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ตอดวย
นั่งรถบัสทองปา ชมไลเกอร ลูกผสมระหวางเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกไดที่นี่ ทานจะพบวาเสือและสิงโตก็สามารถอยูดวยกันได
อยางเปนสุข พบความนารักของหมีแสนรูที่จะมาแสดงทาทางตางๆที่สื่อสารกับเจาหนาที่ไดอยางยอดเยี่ยมและชอปปงสินคาของที่
ระลึกตางๆ มากมายของเอเวอรแลนด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูยางเกาหลี ) อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลกมี
รสชาติออกหวานนุมและกลมกลอมนําเนื้อหมูยางบนเตาถานแบบดั้ งเดิมและตัดเปนชิ้นพอคําหอทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยใส
น้ําจิ้มเตาเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบหรือขาวสวยรอนตามความชอบเสริฟพรอมน้ําซุปสาหราย
จากนั้นนําทานสู กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต นําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางที่ COSMETIC GALLERY เปน
ศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามา
จากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย แลวนําทานสู หมูบานบุกชน ฮันอก (Bukchon Hanok) หมูบานโบราณที่เดิมเปน
ที่อยูของเหลาขุนนางสมัยกอน ปจจุบันไดถูกอนุรักษ เอาไว คงความสวยงาม และเปนแหลงเรียนรูแผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีใหกับ
นักทองเที่ยวเปนอยางดี จากนั้นใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบไดกับประตูน้ําบานเรา ตั้งอยูทาง
ประตูทิศตะวันออก ซึ่งเปน 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุง โซลตลาดแหงนี้ทานสามารถชอปปงสินคาหลากหลาย สามารถตอ
ราคาไดอยางสนุกสนาน มีรานรวงมากมาย มีหางขายเสื้อผาที่ทันสมัยอยูดวยกวา 10 หาง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบโบราณ
บางรานเปด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคาที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง
ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใชในบาน รองเทา เครื่องกีฬา รานตางๆ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด เชน
MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (จิมดัค) อาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคนไทย ปรุงดวยไก วุนเสน น้ําซุปเขมขน
คลุกเคลาดวยรสกลมกลอม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงหลายหลายชนิด
 ที่พัก LOISIR MYUNGDONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4*
วันที่สี่
พระราชวังเคียงบกคุง-ศูนยโสม-ศูนยสมุนไพร-ดิวตี้ฟรี-หอคอยโซลทาวเวอรตลาดเมียงดง-บุฟเฟตขาปูยักษ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเยี่ยมชม พระราชวังเคียงบกคุง ซึ่งเปน 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเกาแกกวา 600 ป ที่
ไดรับการบูรณะซอมแซมเพื่อความสมบูรณและสวยงามเหมาะแกการเยี่ยมชม ชมความยิ่งใหญ
ของที่วาราชการกษัตริยในสมัยอาณาโซซอนที่ตําหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลาง
น้ําที่ใชสําหรับรับรองแขกบานแขกเมืองของประเทศ ตําหนักที่บรรทมของกษัตริยและราชินี แลว
นําทานชม ศูนยโสมรัฐบาล เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจากเจาหนาที่
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ที่ผานการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมตางๆที่ราคาถูกกวาเมืองไทย ไวบํารุงสุขภาพตัวทานเองหรือ
เปนของฝากสําหรับครอบครัว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไกตุนโสม) เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาววัง เสริฟในหมอดินทามกลางน้ํา
ซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกําลังเหมาะ ผานการเลี้ยงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครื่องในออกจน
หมด แลวนําเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัค เกากี้ พุทธาจีน รากโสม พรอมดวยขาวเหนียว ใส ลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เนื้อ
ไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิ่มรสชาตดวยเสนกวยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยปน
จากนั้นนําทานสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดรับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน อิสระใหทานไดเลือกชมและ
เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก อิสระชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังใหทานไดเลือกชม
และเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสําอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ
Hera, the Face Shop จากนั้นนําทานชมหอคอย โซลทาวเวอร (ไมรวมลิฟต) ซึ่งถือ
วาเปนสัญลั กษณของกรุ งโซลเลยก็ วาได เปน สถานที่ยอดนิยมที่หนุมสาวเกาหลีไ ม
พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผูคนใหความนิยมเดินทางมาถายภาพ และเปนสัญลักษณกรุง
โซล ทานสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศนของกรุงโซล พรอม
สัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เปนสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคูรัก
เกาหลีนิยมนําแมกุญแจมาคลองกัน ในอีกความหมายวาเราจะไมพรากจากกันจะรักกัน
ตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคูรักลง บนแมกุญแจพรอมขอความสุดซึ้ง แลวนําทานช็อปปง ตลาดเมียงดง แหลงชอปปง
ขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซล หรือที่คนไทยรูจักในชื่อของ สยามแสควรเกาหลี ทานจะไดพบกับสินคาวัยรุน
มากมายหลากหลายยี่หอ ไมวาจะเปนเครื่องสําอางคยี่หอดังๆ อยาง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE,
MISSHA ฯลฯ เสื้อผาแฟชั่นมีสไตล, รองเทาสนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ รานกระเปาแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับตางๆ
นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุนหนุมสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตซีฟูด) ใหทานไดทานอาหารทะเลสดๆ ระดับดีลักซ ทั้ง ขาปูอลาสกา กุงครีมซอส
อาหารอิตาเลียน ไวนเลิศรส ไอศกรีม ของหวานและเครื่องดื่มทานไดไมอั้น
 ที่พัก LOISIR MYUNGDONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4*
วันที่หา
พิพิธภัณฑสาหราย+ฮันบก-น้าํ มันสนเข็มแดง-ถนนฮงอิก-ซุปเปอรมารเก็ต-กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่
มีตอสาหราย พิเศษ...ใหทานไดสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลีเพื่อเก็บภาพแหงความประทับใจ จากนั้นนําทานสู ศูนย
สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปน น้ํามันสนเข็มแดง
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีน)
นําทานสู ฮงอิก ถนนหนามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลปซึ่งเต็มไปดวยสีสันของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุกตา เสื้อผากระเปา
และเครื่องใชภายในบาน เหลานี้มีทั้งที่ทํามาจากโลหะ ผา และวัสดุอื่นๆ จากฝมือของเหลาศิลปน วัยรุนที่มีความมุงมั่นที่ตองการจัด
แสดงและขายของ ประดิษฐทํามือที่แหงนี้จึงถือเปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับวัยรุน และในบริเวณนั้นยังมีรานคาเฟแปลกใหม , หอง
งานศิลป นานั่งเลน, รานอาหารรสเด็ดและมกิจกรรมคลับเดย กอนเดินทางไปยังสนามบิน ระหวางทางแวะ ซุปเปอรมารเก็ต ให
ทานไดเลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต กิมจิ มามา ผลไม หมอนสุขภาพ ฯลฯ

18.30 น. นําทานเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ741
22.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
*** รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพือ่ เดินทางทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบชําระ เหมาขาด และทางบริษัทฯไดชํา ระ
ใหกับสายการบินและสถานที่ทองเที่ยวตางๆแบบชําระเหมาขาดกอนออกเดินทางฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมว า
ดวยสาเหตุใดๆหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
สวนใดๆ รวมทั้งคาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน ***
อัตราคาบริการ
รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแลว
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
กําหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
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สายการบิน

ผูใหญ
ทานละ

ผูใหญ 2+
เด็กรับเตียง

ผูใหญ 2+
เด็กไมรับเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

OZ

36,900

34,900

33,900

7,000
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หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน – คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter
Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
5. ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
6. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทานกรณีไมพักเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 23 กก. (OZ) และนําขึ้นเครื่องได 10 กก.
8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
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ราคาทัวรไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร รวมทั้งทริป 20,000 วอน ตอทาน (ประมาณ 600 บาท)
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา -ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป (กรณีลูกคา 10 ทาน ออกเดินทางไมมีหัวหนาทัวร)
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณี
ที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือ ง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะ
คาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากควาประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไ ว
แลวทั้งหมด
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***ขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับผูที่ตองการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต***
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวย
อาจจะตองใชในบางกรณี
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบรับรองการ
ทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยวอันเนือ่ งมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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